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 چکیده
 در ،مسیرِ این گردش کند. در آن مُد ترسیم میرا دی وکلیِ گردش مل مختصاتِست که  ا ای یک مُد همانند نقشه« سیر نغمگیِ»

در موسیقی  این نغمات شود. گذاری می نشانه ن هویت آن مُد دارندینغماتی که نقشِ اساسی در تعیبا هر مُد،  بستر نغمگی ةزمین
 نیز دی در بین این نغماتوجهت حرکت مل . سیر نغمگیرو متغی ؛خاتمه ؛ایست ؛ی شاهد ها نغمه :از ندا عبارتدستگاهی ایران 

  دیوهای زیرینِ مل همواره در الیه در موسیقی دستگاهی ایران یک مُد سیرِ گذارد. یدر اختیار مرا  گی این حرکتچگون جزئیاتی از
تر از جردم ماهیتی ذاتاً که، سیرکشیدن  بیرون طالعهدر این م انلفف مؤگاه نمودی مستقل نداشته است. هد و هیچمستتر بوده 

اصفهان،   مُد درآمد آواز بیات ی معتبرهای از اجرایها نمونه ،وردی و نمایش آن است. بدین منظوقالب متعین مل لِاز د ،دارد دیومل
دیِ وهر نمونه، سیر ملتطبیقی  - تحلیلیبررسی  از . پسانتخاب شد یفی و اجرای آزاد دستگاهی،رد در نوعِ پژوهشی موردِ منزلةبه 

که  ،این اشتراکات ةمجموع کند. ها را آشکار می آن وجوه اشتراک بنیادی نمودارهااین  ةمقایس ؛ترسیم شد ینمودار صورت  آن به
با نام ، کند طی میدستگاهی  یدر هر اجرا درآمد آواز بیات اصفهان مُد برای تبیینِ ملودیکه  ست ا مسیری توان گفت نمایشگر می

 شده است. پیشنهاداین مُد  نمودار سیر

 
 

 .رانیا یدستگاه یقیموس ،یملودمُد،  ،ینغمگ ریساصفهان،  اتیدرآمد آواز ب: کلیدی های واژه

است « درآمد آواز بیات اصفهان :موردی ةمفهوم سیر نغمگی در موسیقی دستگاهی ایران؛ مطالع» با ناماول  ةکارشناسی ارشدِ نگارند ةنام حاضر برگرفته از پایان طالعة*م
 دوم. ةبا راهنمایی نگارند
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 ___________________________________________________________ مقدمه

ست کهه مختصهاتِ کلهیِ گهردش     ا  ای سیر نغمگی همانند نقشه
و ایسهت بهر روی    تأکیهد  و ملهودی ، اعم از جهت حرکت ملودی

تقیّد به اجهرایِ   آنکه بیکند  نغمات خاص و فرودها، را ترسیم می
 ةبهه گفته   ،کِ خاصهی را الهزام کنهد. سهیر نغمگهی     ملودیالگوی 

عبهارت اسهت از انکشهاف مخصوصهی کهه       ،(10 :تابی)حجاریان 
سیر نغمگهیِ   ،دهد. بنابراین در طی اجرا از خود نشان می ملودی
آن پوشهانده   ابه  ملهودی همچون اسهکلتی اسهت کهه     ملودیهر 
ال ؤرا زیر سه  ملودیتصورِ نبودِ این اسکلت موجودیت  ؛1شود می
تر خواهد  آنجا روشننغمگی  مفهوم سیرشناختِ برد. اهمیت  می

. شهود در سهاختار یهک مُهد مطهر       ملودی نقشِ ةشد که مسئل
تأثیرگذاری متفهاوت، در  اهمیت و  ةبا درج ،ای از عناصر مجموعه

را شهکل  « مُهد »به نهام  ی ا پیچیده موسیقایی ةمقولکنار یکدیگر 
 پهاورز  جهام   حقیه ِ در ت بخشهند.  تشخص میآن به  و دهند می
 جیروند تدری روشنی به مُد پیرامونِ مفهوم (1۴۴ ه121 :1382)

 ههای مُهدالِ   ویژه در برخهورد بها سیسهتم    ، بهعناصراین شناخت 
شهده    ، نشهان داده اروپهایی  های موسیقایی غیر متعل  به فرهنگ

ی ا ن مقولهه بهه عنهوا   ،مفهوم مُدتعریفی از  ة. پاورز برای ارائاست
قابل ارجاع به آن ای مختلف ه هایی از فرهنگ نایی که پدیدهبزیر

بنهدی   در یک پیوستار صورت بلکه ،یک گزارهدر نه مُد را  ،باشند
 ههای مُهدالِ   موجودیهت  .ملهودی  - اشهل صهوتی   پیوستار :کند می

بهر اسهاس کیفیهت     متفهاوت های موسهیقایی   فرهنگاز  مختلف
 ملودی - اشلِ انتزاعی ه طیفاین ای از  شان در نقطهنیافت تشخص
مفههوم   ( نیهز ۴7 :1382) سعدیا هومان گیرند. قرار می ه متعین
+  = اشهل صهوتی   مُهد »کنهد:   بندی می بدین صورت فرمولرا مُد 

ههها یهها  مههدل ملههودیفونکسههیون درجههات یهها نقههش نغمههات )+ 
همواره : »افزاید و در توضیح آن می« ک خاص(ملودیهای  فرمول

در این مفههوم   ،ینهمچن .مفهوم اشل صوتی است ةمُد دربردارند
و در  شهود  کننهده محسهوب مهی    ای تعیین لفهنقش نغمات نیز مؤ

ک ملودیه ههای   فرمولها و  ها یا انگاره مدل ملودیبسیاری موارد 
(. بهه  ۴7، :همان) «کننده دارند دال سهمی تعییننیز در هویت مُ

 از سهت ا عبهارت  مُهد » ،نیهز ( ۵ :138۵)تعبیر محسن حجاریهان  
 - هیرارکههی) تههأخر و تقههدم بهها موسههیقایی هههای تههن انتظههام
 در ملهودی  حضهور  «.ها تن ملودیکی سیر با خاص( مراتب سلسله
ههای   هها و فرمهول   ها یا انگاره مدل ملودیپاورز،  پیوستار سر یک
هها در   تن کملودیسیر و بندی اسعدی از مُد،  تک در صورملودی

ایهن سهه    ههای  با وجهود تفهاوت   ه از سوی دیگر تعریف حجاریان
ههای   هها و فرمهول   ها یها انگهاره   مدل ملودی، ملودی یعنی مفهوم
 همگههی حههاکی از حضههور ههه ههها کی تههنملههودیک و سههیر ملودیهه
. دههی یهک مُهد اسهت     اصلی سهازمان طر  در  ملودیناپذیر انکار

در  ملهههودی تأثیرگهههذاری ةن درجهههنظهههر از تعیهههی صهههرف 

بهه دور از   هسهتیِ بتهوان  ، برای آنکه بخشیدن به یک مُد تشخص
از طرفهی  کهه   در ساختار مُهد قائهل شهد    ملودیبرای  ای مناقشه

ف دیگر نقش دار نکند و از طر ن آن ذات انتزاعی مُد را خدشهیّتع
دنبهال مفههومی   به  بهتر آن است که ،نادیده گرفته نشود ملودی

بهود کهه    کلمه، به معنای عام ،ملودی ای در درونِ حداقلی و پایه
 ،باشد. بدین منظهور  بنیادیِ آن در انتزاع خود حامل خصوصیات

 ه نتعهیّ  تها  انتهزاع  از ه ههای مختلفهی را   الیه ملودیچنانچه برای 
سهیر نغمگهی    آن ةرین الیه توان گفهت مجردته   ، مییمشو متصور
 اسهت  ملهودی  ةترین الی سیر نغمگی انتزاعی ،بدین ترتیب .است
البته  ،مُد پذیرفت فرافرهنگیِتوان حضور آن را در مفهوم  که می

سیر نغمگی نهایتاً ریشه در اندیشه »با درنظرگرفتن این نکته که 
  (.17 :1386)حجاریان،  «و احساس هر فرهنگ دارد

ههای   تهرین مؤلفهه   یکی از مههم منزلة اصطال  و مفهوم سیر، به 
از دیربهاز   سیستم موسیقی کالسیک ترکیه دربخش هر مقام،  هویت

در سهاختار  سهیر   مفههوم  (3۴ :1392) رایت 2.مورد توجه بوده است
یکی از مفاهیم کلیدی مهرتب   : »کند توصیف میچنین یک مقام را 

 ةبه معنای پیشروی لحنی است؛ طر  فشهرد  3های ترکی سیر با مقام
بخشهد و   های اصلی سهاختاری را تجسهم مهی    کی که خصیصهملودی

یهین و فرودههای   را تع ملودیجهت کلی  های شاخص و بنابراین نت
، در موسهیقی دسهتگاهی ایهران   « .کند میانی و پایانی را مشخص می

نه توان شبحی از حضور این مفهوم را در روش آموزش سهی  گرچه می
همهواره   یک مُهد  نغمگیِ سیرِ ،جو کردو این موسیقی جست ةبه سین

گهاه نمهودی مسهتقل     ههیچ  مستتر بوده و  ملودی تعیّن ةدر زیر سلط
دانان  شناسان و موسیقی موسیقی ،های گذشته در سال .نداشته است

البتهه   کالسهیک ایهران،   بازجست این مفهوم در موسیقی برایایرانی 
. از انهد  کهرده   تهالش ، و تبیهین تئوریهک آن   بیشتر در جهت معرفهی 

یهت  در واقع سهیر نغمگهی   ةبهه مقوله  در آن هایی که  معدود پژوهش
آرش محافظ  طالعةتوان به م میشده  اجرایی موسیقی ایران پرداخته

مقام دلکش؛ نگاهی تطبیقی به مفهوم و خصوصیات »نام ( با 1390)
اگرچه بهه  این مطالعه  .اشاره کرد« مقام در موسیقی دستگاهی ایران

بخهش مهمهی از    ،ندارداختصاص و مجزا به موضوع سیر طور خاص 
د در جهت تشریح عملکهرد ایهن مفههوم در واقعیهت اجرایهی مُه       آن

های بیشتر در این  پژوهش های ردیفی این مُد است. دلکش در نمونه
در  ملهودی شدن نقهش   روشن ان توجهی درتأثیر شای تواند زمینه می
باشهد. بهه    موسیقی دستگاهی ایهران داشهته   دهایمُبخشی به  هویت

 ه سهیر  ةلفه کشیدن مؤ بیرون پیوهش حاضر در پژ عنوان گامی اولیه،
 اشل صوتیِ یک مُد مختصهات مسهیرِ   ةعنصری که در زمینمنزلة به 

 از دل دهد ه   دست می هب نغمات اصلی آن مُدبین  حرکتی ویژه را در
 ،مُهد یهک   زمینه،است. در این  ایراندستگاهی موسیقی  های ملودی

ه پژوهشهی انتخهاب شهد    ةن نمونه عنهوا به  ،درآمد آواز بیات اصفهان
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 …ایران دستگاهی موسیقی در «نغمگی سیر» مفهوم
 

شهده  بررسی  اجرای دستگاهیِ آن شش ومعتبر چهار ردیف و  است
ها، بر اساس روندی  این نمونه تطبیقی - تحلیلی. پس از بررسی است

 ملهودی سهیر   توضیح داده خواههد شهد،   پژوهش حاضر ةکه در ادام
 ةمقایسه  اسهت.  ترسهیم و ارائهه شهده     یهک نمهودار  هریک در قالهب  

در  را ای از اشهتراکات  مجموعهه  آمده دست به نغمگیِ سیرنمودارهای 
در  چینش ایهن اشهتراکات   توان گفت می .دساز آشکار میها  آنمیان 

بهرای تبیهینِ مُهد     ملهودی  کهه  اسهت نمایشگر مسیری  کنار یکدیگر
 .کند درآمد آواز بیات اصفهان در هر اجرای دستگاهی طی می

 
 

 ها نمونه تطبیقی - تحلیلی بررسی و گزینش ةنحو

پهژوهش، یعنهی   ایهن  نیل به هدف  برای ،که در مقدمه آمد  چنان
در واقعیهت اجرایهی موسهیقی    سهیر نغمگهی    ةجوی مؤلفو جست

ناگزیر  ،زمینهای ملموس در این  یابی به نتیجه و دست دستگاهی
 ةای به وسعت مُد درآمد آواز بیات اصهفهان بهرای دامنه    محدوده

. ه اسهت تطبیقی این پژوهش درنظر گرفته شهد  - بررسی تحلیلی
فقه    نهه  بیهات اصهفهان در ایهن نوشهتار    مراد از مُد درآمهد آواز  

ه  یکملودیها و مواد  گوشههمة بلکه  ،درآمدموسوم به های  گوشه
در کارگهان ردیفهی و اجراههای     که است دران ه  جامه ةگوش مثالً
در سیکل مُدال ایهن   ی دیگرمُد زاد، پیش از مدگردی کامل بهآ

 .(۴6 :1382اسهعدی،   ←برای سیکل مدال ) شوند آواز ارائه می
مُهدال درآمهد    ةمنطقعنوان  درنظرگرفتن شاید ،بر همین اساس

بهرای   جای مُهد درآمهد آواز بیهات اصهفهان     یات اصفهان بهآواز ب
 ةاین منطق تر باشد. مناسبپژوهش  ترشدن حد و مرز این روشن

شهامل ردیهف میرزاعبهدار، ردیهف      ه چهار ردیف معتبرمُدال در 
و  ،قلهی  حسهین شده توس  موسهی معروفهی، ردیهف آقا    گردآوری

شامل  ه اجرای دستگاهی نیز ششو  ه ردیف آوازی عبدار دوامی
ابوالحسههن اقبههال آذر،  ،ایههران موسههیقی داناتاجراهههایی از اسهه
و  ،جلیل شههناز  بنان، حسن کسایی، حسین غالم ابوالحسن صبا،
غیهر  در گزینش اجراههای   ۴.ه استشدبررسی  ه محمدرضا لطفی

 هها  نمونهه  بهرای حفهظ تنهوعِ    سعی بر آن بوده اسهت کهه   ردیفی
های زمانی متفاوت بهره  مکاتب و دوره االمکان از هنرمندانِ حتی

ترسهیم   گیهری و  پهی  در راهِ بهه عنهوان گهام بعهدی    گرفته شود. 
یهک  کفاسهت، ت  در ههر نمونهه طهی کهرده      ملهودی مسیری کهه  

گهذر از  نمهود. بهرای    نمونه ضروری مهی  های موسیقایی هر جمله
 ةجمله یهک  تعیین حد و مهرز دقیه    در  ذاتاًهایی که  پیچیدگی

 وجهود دارد و نیهز پرهیهز از    موسیقایی در مبحث آنالیز موسیقی
داشتن حهس اختتهام و    ،بندی ای با موضوع جمله برخورد سلیقه

 سکوت در پایان هر جمله به عنهوان معیارههایی در تعیهین یهک    
سیر گیری م رد اتخاذ شده است.پژوهش  اینموسیقایی در  ةجمل

ایهن  وار  منحنی هایوخیر فتدر طولِ هر جمله و ترسیم اُ ملودی
در ی از جزئیات و پرداختن به اَههم حرکهات،   پوش با چشم مسیر،
سیر نغمگهی   آورد که ی را برای هر نمونه فراهم مینمودار نهایت
مجهال انهدک ایهن نوشهتار      ،سهفانه أمت گذارد. نمایش می هب را آن

وانگهاری  آ شهامل  ه پهژوهش ایهن   مراحل مقهدماتی  آوردن امکان
 تعیهین  نمونهه و ههر   یهها  جملهه  تفکیک ها و نیز جزئیات نمونه
فقه    ناچار به ،بنابراین ۵.دهد را نمی ه  های درون هر جمله عبارت

خواههد   ارائه نغمگی، سیر ماحصل این مراحل، یعنی نمودارهای
 .پرداخته خواهد شد این نمودارها ةسمقای به سپسشد و 

 

 اصفهان بیات آواز درآمد ةمنطق مُدال ساختار بررسی

ی یک مُد صوت در بسترِ اشلِ ،پیش از این نیز اشاره شدکه  چنان
کهه  هه   آننغمات اصلی گیرد و  شکل می است که سیر نغمگی آن

و  ،شاهد، ایست، خاتمه :ند ازا رتدر موسیقی دستگاهی ایران عبا
 .اساسی دارند نقشنغمگی  سیر و هدایتِ ریره در تعیین مسیمتغ

درآمهد   ةمنطقه دال ساختار مُ بررسی ،هر چیزاز پیش  ،از این رو
هومهان   ،پیش از ایهن  ،البته .نماید ضروری میآواز بیات اصفهان 

ای تطبیقی، بهه   در مطالعه ،به طور مفصل ،(۴7 :1387اسعدی )
بررسههی سههاختار مُههدال آواز بیههات اصههفهان در سههه ردیههف      

و عبهدار دوامهی و وجهه تشهابه و      ،قلهی  میرزاعبدار، آقاحسهین 
 های مختلف از این آواز پرداخته است. افتراق روایت

 
 درآمد آواز بیات اصفهان ةمنطقمُدال ساختار 
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بستر نغمگی مُد درآمهد آواز  دانان،  از دیدگاه بسیاری از موسیقی
بهرای مثهال   ) اصفهان محدود به دو دانگ چهارگاه و نهوا اسهت  بیات 
های  نمونه بررسی ،اما .(۵2 :1387اسعدی،  ؛۵3 :1372طالیی،  ←
مُهدال   ةمنطق در ملودیکه دهد  نشان میبرای این پژوهش  یانتخاب

هه بها تعریفهی کهه در ایهن پهژوهش از ایهن         درآمد آواز بیات اصفهان
ای  در گسهتره   هه  بهه آن اشهاره شهد   تر  منطقه مراد شده است و پیش

، در گهردش اسهت   نهوا،  ،نهوا ، ترتیب چهارگاه ، بهنزدیک به سه دانگ
البته با اذعان به این موضوع که نقهش دانهگ سهوم در ایهن گهردش      

دانهگ  در  سهوم  ةنغمه  دیگهر اینکهه   ةنکته  .تر اسهت  رنگ وضو  کم به
نیهز   .اسهری اسهت  بلکه کمهی بیشهتر از ف   ،در واق  نه فا دیز چهارگاه

گهان   های نوازند در اجراحتی همین نغمه  نباید از نظر دور داشت که
فواصل ایهن دانهگ    ،ابراینبن نیز یکسان نیست. و خوانندگان مختلف

در  امها از آنجها کهه    ،انهگ چهارگهاه نیسهت   دفواصل  ا  بمنطب کامالً
فواصهل تعریهف    تئوری موسیقی دستگاهی ایران هنوز دانگی با ایهن 

قبول همگانی باشد و در بسهیاری از مباحهث نظهری    که مورد نشده 
ن دانهگ چهارگهاه   ایه  های آواز بیات اصفهان دانگدربارة شده  مطر 

همچنهان   ،اغمها   با کمی ،در اینجا نیز ،( همان) درنظر گرفته شده
، دو دانهگ اتصهال   ةشاهد حلق ةنغم است.  لحاظ شده گاهرادانگ چه
 و 6دانگ یشبه عنوان پ دانگ چهارگاه ،از این رو .است ،نواو چهارگاه 

ل و دوم ایهن مُهد درنظهر گرفتهه     ههای او  دانهگ  ،نوادو دانگ متوالی 
 پهایینِ  و چهارم سوم ةدرج نغماتهای مختلف،  در موقعیت. اند شده
 اختتهامی میزان حس . گیرند نقش ایست می شاهد ةنغمو نیز  اهدش
 باعث تمایزِ کند میالقا  ایست ةنغم در مقام یک از این نغمات هرکه 
 بر ایهن اسهاس،   .(۴9 :1382 اسعدی، ←) شود همدیگر می از ها آن

 ةنغمه رویِ قهت و  مو ایستسوم پایین شاهد  ةدرج ةنغمایست رویِ 
. جالب توجهه  دشو نامیده می ایست قطبی شاهد چهارم پایینِ ةدرج

 ةیهک نغمه  نیهز  خاتمهه را   ةهای مختلف نقش نغم است که در نمونه
 ةنغمه روی شهاهد، گهاه    ةنغمه روی گاه  ملودی .خاص برعهده ندارد

چههارم پهایین    ةدرج ةنغمروی سوم پایین شاهد، در مواردی  ةدرج
قلههی و ردیههف  ردیههف آقاحسههینههه  خههاص ةو در دو نمونهه ،شههاهد
پهنجم پهایین    درجة ةنغمروی  ه شده توس  موسی معروفی گردآوری
تهوان گفهت تها حهدودی      دیگری که می ةنغم 7.یابد میخاتمه  شاهد

دوم پهایین   درجهة  ةنغمه  حضوری مؤثر در ایهن سهاختار مُهدال دارد   
 شهاهد  کهه  هایی در موقعیتدر بسیاری موارد،  . این نغمهاستشاهد 

پلی برای رسهیدن بهه ایهن     ةمثاب بها ایست نهایی دارد ینقش خاتمه 
تهوان   مهی  که برای تبیین این حضور برعهده داردررنگی نغمه نقش پُ

 بههرای آن قائههل شههد. «خاتمههه پههیش ةنغمهه»نههام نقشههی فرعههی بهها 
و مکهث بهر روی آن انتظهار     تأکیهد ای است کهه   خاتمه درجه پیش»

 (.۵8 :1386 ،)هیئت مؤلفان« آورد وجود می هرا بخاتمه 

 ههای مهورد پهژوهش،    برخهی از نمونهه   در باید اشاره کرد که
 ،نهوا  بهه سهمت نغمهات دانهگ دوم     ملهودی گسترش  زمان با هم

ی لحظهاتی  بدین معنا که بهرا  ؛گیرد دال صورت میمُ یآلتراسیون
د کهه  شو سوم باالی شاهد یک چهارم پرده زیرتر می  درجة ةنغم

 .گهذارد  نمهایش مهی   ( را بهه اوج) الِ عشهاق فضهای مُهد   نمودی از
 ةرونهد  در حرکهت پهایین  خود،  ةحالت اولی بازگشت این نغمه به

آواز اصهفهان را  مُد درآمد  رجوع بهشاهد،  ةبه سمت نغم ملودی
فهرود   ةتهوان در جمله   ای از این اتفاق را می نمونه .کند فراهم می

 .ردیف معروفی و اجرای جلیل شهناز سراغ گرفت

 

 نغمگی سیر نمودار در ها نشانه
 سیر نغمگی هایدر نمودارنقش نغمات  کردن بصریِتمایزمبرای 
نغمهات ایسهت و     ،شاهد بها   ةنغم ،ساختار مدالنمودار و نیز 

. جههت  اسهت نشان داده شده     دیگر نغمات با و  خاتمه با 
جههت حرکهت    ةدهنهد  نشهان  در نمودارهای سهیر نغمگهی   شفل

 گهردش  ةفلش مستقیم مقابهل یهک نغمهه نشهان     و است ملودی
کهه   یصهورت  در .اسهت آن  مرکزیهت  بهه و  حول آن نغمه ملودی
درخور تهوجهی   ی یا کیفیِنقش کمّ دیگر در این گردش نغماتی
طهول   .اند آورده شدهاصلی  ةکنار نغمداخل پرانتز  ،ندباش داشته
 عالمهت از  .دهد نشان می این گردش راتقریبی زمان  طول فلش

تکهرارِ بهیش از دو بهارِ یهک متیهف خهاصِ       برای نمایشِ  
 دوم باالی شاهد درجة ةنغم گاهی .استفاده شده است ای دونغمه

هه   به این صهورت کهه از ایهن نغمهه     ،شود اجرا می ویژهشکلی به 
 .شود اشاره میآن عد از ب ةبه نغم ه مالشی خفیف باهمراه  معموالً

ایهن  حرکت در بسهیاری از اجراهها    ررنگ اینحضور پُ از آنجا که
در  نقشیاین حرکت ممکن است  که کشد ه را به پیش میفرضی

در نمودارههای   تبیین مُد درآمد آواز بیات اصفهان داشته باشهد، 
در نمهودار سهیر    شده است. نمایانده    سیر نغمگی با عالمت

و   جملهه االمکهان ههر    نغمگیِ هر نمونه سعی شهده اسهت حتهی   
 ؛های درونِ آن جمله به شکلی مجزا قابل تشخیص باشهد  عبارت

 جملهه در یهک خه ِ    در ههر  ملهودی مسیر حرکت  ،ین منظوردب
م شده و بر حسب ترتیهب اجهرا   یترساز نمودار سیر نغمگی  مجزا
 درون یهک ههای   عبارت جمله در اول خ  قید شده است. ةشمار
بها   وی مجهزا  به شکل واحدها در خ  مربوط به آن جمله جمله
اول از اجرای جلیل شهناز دارای  ةجمل الً،مث .اند شده رسم فاصله
یک عبارت نیهز   ةدهند های تشکیل عبارتجزء عبارت است.  سه

بهین دو عبهارت رسهم     ةای کمتهر از فاصهل   جدا جدا، اما با فاصله
 اند. شده
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 نغمگی سیر نمودارهای
 میرزاعبداهلل ردیف. 1

ردیهف میرزاعبهدار    ز بیهات اصهفهان در  آوا مُدال درآمهد   ةمنطق
درآمد متشهکل   ةگوش دران است. های درآمد و جامه شامل گوشه

 (.1)تصهویر   نمهودار پهایین  دومِ اول و جمالت  است: ملهج از دو
 است. (سوم ةجمل) یک جمله متشکل از دران جامه ةگوش

 
 معروفی موسی توسط شده گردآوری ردیف. 2

شهده   دال درآمد آواز بیات اصفهان در ردیهف گهردآوری  مُ ةمنطق
ههای مقدمهه، درآمهد اول،     توس  موسی معروفهی شهامل گوشهه   

دران،  درآمد دوم، درآمد سوم، درآمد چهارم، کرشمه، آواز، جامهه 
ههای   گوشهه  اجمالی سهیر نغمگهیِ   و دوبیتی است. بررسی ،فرود

مشهابهت   مقدمه، درآمد اول، دوم، سوم و چهارم، کرشهمه و آواز 
 .دههد  هها نشهان مهی    را در ایهن گوشهه   ملهودی بسیار زیاد مسیر 

درآمهد اول  سیر نغمگی فق  شدن مطلب،  برای خالصه ،بنابراین
 یهک جملهه  این گوشهه شهامل    آورده شده است. از این مجموعه

 (دوم ةجمل) دران نیز از یک جمله جامه ةگوش است. (اول ةجمل)
نغمگهی   مشهابهت سهیر  سهبب  ههم بهه    اسهت. بهاز   شکل گرفته

م یفرود ترسه  ةگوش نغمگی سیرفق  های فرود و دوبیتی،  گوشه
 است. (سوم ةجمل) یک جمله نیز شامل که آن شده است

 

 
 درآمد اصفهان، ردیف میرزاعبداهللدال مُ ةسیر نغمگی منطقنمودار . 1 تصویر

 

 
 دال درآمد اصفهان، ردیف موسی معروفیمُ ةنمودار سیر نغمگی منطق .2 تصویر

 
 قلی حسین میرزا ردیف. 3

قلی  مُدال درآمدِ آواز بیات اصفهان در ردیف میرزا حسین ةمنطق
و درآمد سوم است کهه   ،های درآمد اول، درآمد دوم شامل گوشه

با یکدیگر دارند، هر سه  ملودیسیر مهایی که در  تفاوتسبب به 
 است. یک جمله ةهر گوشه دربردارند .شوند بررسی می
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 قلی دال درآمد اصفهان، ردیف میرزا حسینمُ ةنمودار سیر نغمگی منطق .3 تصویر

 
 8دوامی عبداهلل آوازی ردیف. 4

دال درآمد آواز بیات اصهفهان در ردیهف آوازی عبهدار    مُ ةمنطق
 دران و بیات شیراز اسهت.  جامه های درآمد و دوامی شامل گوشه

 ة، گوشه (جمهالت اول و دوم ) درآمد متشکل از دو جملهه  ةگوش
یهک   نیز بیات شیراز ةگوش و ،(ومس ةجمل) دران یک جمله جامه
 است. (مچهار ةجمل) جمله

 
 اصفهان، ردیف دوامیآواز بیات دال درآمد مُ ةنغمگی منطق نمودار سیر. 4 تصویر

 

 آذر  اقبال ابوالحسن. 5

 
 اصفهان، ابوالحسن اقبال آذرآواز بیات دال درآمد مُ ةنمودار سیر نغمگی منطق .5 تصویر
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 صبا ابوالحسن .6

 
 اصفهان، ابوالحسن صبا آواز بیات دال درآمدمُ ةنمودار سیر نغمگی منطق. 6 تصویر

 

 بنان حسین غالم. 7

 
 بنان حسین غالماصفهان،  آواز بیات دال درآمدمُ ةنمودار سیر نغمگی منطق .7 تصویر

 

 کسایی حسن.  8

 
 اصفهان، حسن کسایی آواز بیات دال درآمدمُ ةنمودار سیر نغمگی منطق .8 تصویر

 شهناز جلیل. 9

 
 اصفهان، جلیل شهناز بیات درآمد آواز دالمُ ةمنطق نمودار سیر نغمگی. 9 تصویر
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 لطفی محمدرضا. 10

 
 اصفهان، محمدرضا لطفی آواز بیات دال درآمدمُ ةنمودار سیر نغمگی منطق. 10 تصویر

 
میهزان  تهوان   مهی  آمهده،  دسهت  هنمودارههای به   ةمقایس با اکنون

 مهرور . بها یکهدیگر سهنجید   را ها  آنشده در  مسیرهای طی شابهتم
 زمهانی، با وجود تفهاوت در بُعهد    ،دهد که نشان می نمودارها اجمالی
آشکارا دارای شده  های بررسی نمونه ،اجراها و گاه مکتبِ ،سبک ،ابزار

در  ی خهود حرکته  هایمسهیر  برگزیدنِدر  ها مشابهت ای از مجموعه
 ند.هستمُدال درآمد آواز بیات اصفهان  ةمنطقتبیینِ  جهت
روشهن   ابهاتشه ایهن ت  تهر  واکاوی دقیه  جالب توجهی که  ةنکت
از  هها  در ایهن نمونهه   ملهودی  مشابه مسیرهای این است که سازد می
قابهل    هدو گونه  بهه  موسهیقایی  ةدر منط  یک جملکارکردشان نظر 
 جملهه یها یهک    یهک  که هستند یمسیرهای اول گروه :اند بندی دسته
 .کننهد  آغاز می خاص یرویکرد فرد و با هبرا به شکلی منحصر عبارت

کرد که منظور از مسیرهای آغازی بهه ههیچ عنهوان     تأکیدالبته باید 
مهدال درآمهد آواز    ةبه معنای مسیری که اولین جمله در منطق صرفاً

 بلکه هر یهک از ایهن مسهیرها    کند نیست، بیات اصفهان را شروع می
یا انتهای ایهن   ابتدا، میانهتواند در  هستند که می ای جمله ةآغازکنند
، یکی از مسیرهای گهروه آغهازی   ةارائپس از . اجرا شودمُدال  ةمنطق

بهه سهمت   مسیرهای گهروه دوم   کردن یکی از با طی ملودی  در ادامه
ههر جملهه   تهوان گفهت    مهی  ،بنهابراین  کند. حرکت میفرودی نهایی 

گهروه اول را اصهطالحاً    .مسهیر  ههر دو  از تنیهده  است درههم  ترکیبی
در  .دنه نام می «فرودی سیرهایم» را گروه دومو  «آغازی سیرهایم»

 خواهیم پرداخت.ها  آنبیشتر به تشریح  ادامه
 

 آغازی هایسیرم
یعنهی   ،المُهد  ةاین منطقه  ةترین نغم با معرفی مهم مسیر آغازی اول

در ادامه گردشی در فضهای   .شود آغاز می ،آن بر تأکیدشاهد و  ةنغم
شهاهد   ةو سهپس بهه نغمه    شاهد داشته ةپیش از نغم دانگ چهارگاهِ

معرفهی   دههد کهه   نشان میشده  های بررسی مرور نمونهگردد.  بازمی
مختلهف  بهه چنهد روش    در ابتهدای ایهن مسهیر    شاهد و تثبیهت آن 

ماننهد   شهاهد،  ةنغممکرر  اجرایبا  ،: روش اولدریگبصورت تواند  می

 ةنغمبا گردش حول  ،روش دوم ؛معروفی و ردیف ردیف میرزا عبدار
ههای ردیهف    در نمونهه  و به مرکزیت ایهن نغمهه، ماننهد آنچهه    شاهد 

مشهاهده   شههناز  اجراهای بنان وقلی و ردیف دوامی نیز  میرزاحسین
شاهد به  ةحول نغم ملودیشایان توجه است که در گردش  شود. می

بههره   دوم بهاالی شهاهد  دوم پهایین و   درجهة شکل مؤثری از نغمات 
دوم پهایینِ شهاهد    درجهة  ةنقشِ نغمه  که در این بین شود گرفته می

روش  ؛اسهت  وضهو  بیشهتر   بهدوم باالی شاهد  درجة ةنسبت به نغم
 چهارم پایین شهاهد بهه   درجة ةنغم با حرکت صعودی سری  از ،سوم

های اجرایی  شاهد و سپس تثبیت این نغمه، مانند نمونه ةسمت نغم
 ةپرش از نغمبا  ،روش چهارم ؛توس  ابوالحسن اقبال و حسن کسایی

گردش حهول ایهن   شاهد و سپس  ةچهارم پایین شاهد به نغم درجة
 بعد از تثبیت شهاهد  .اجرایی توس  ابوالحسن صبا ةمانند نمون ،نغمه

 از بها حرکهت   ای شکلِ وارونهه   کمانی مسیرِ، باال ةبه یکی از چهار شیو
 ةبهه نغمه   چهارم پایین شاهد و بازگشهت  ةدرج ةشاهد به نغم ةنغم

ردیف  در ه ها کند. در اغلب نمونه تکمیل می را آغازی اول مسیر شاهد
 بنهان، صهبا،   ، نیز اجراهایمعروفی و ،قلی میرزا حسین ،زا عبدارمیر

حرکهت از  یعنهی   شکل، این مسیر کمانی دوم ةه نیمو شهناز ،کسایی
همراه با مکهث   بیشتر و ةنینبا طمأ ،شاهد ةچهارم به نغم ةدرج ةنغم

 گیرد. میانجام روی نغمات آن 
 ملهودی گردش  صات کلی روند حرکت در مسیر آغازی دومختم

شاهد  ةحول نغم م پایین و باالیِ شاهددو درجةبا استفاده از نغمات 
مشابه این حرکهت   ،که اشاره شد چنان است.  نغمهاین  به مرکزیتو 
بهرخالف   ،وجود دارد، اما در اینجانیز  روش دوم اولمسیر آغازی  در

تهری   رنهگ دوم بهاالیِ شهاهد نقهش پُر    درجة ةنغم مسیر آغازی اول،
ههای   ویژگهی از . دکنه  ایفا مهی  دوم پایین شاهد درجة ةنسبت به نغم

بها   دوم بهاالی شهاهد   درجهة  ةنغمه  ، اجهرای دوم آغهازی  مسیر دیگر
که حالتی خهاص بهه    است زیرتر از آن ةنند به نغمما ای مالشی اشاره

نیهز  معروفهی و   در ردیف میرزا عبدار و آن ةنمون ؛دهد این نغمه می
 است. شدنی مشاهده و بنان ،صبا اجراهای اقبال،در 
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ماننهد مسهیر   ه ،نیهز  در مسیر آغازی سهوم  ملودیگردش اگرچه 
نغمهه   ه شاهد ةه نغم دوم پایین شاهد درجة ةکورد نغم تری دوم، آغازی
 ةنغمه حرکهت متنهاوب بهین     ،دکنه  را فعال میهد دوم باالی شا درجة
و اجرایهیِ  زمهانی   اتتأکیهد که با  ،شاهد ةدوم باالی شاهد و نغم درجة
باعث تمهایز آن از   ،همراه است دوم باالی شاهد درجة ةنغم بر  سابقه بی

در ردیف میهرزا   توان را میبخش ی از این یها نمونه شود. دوم میبخش 
 ةردیف معروفی عبارت سهوم از جمله   دوم، ةعبدار عبارت اول از جمل

اجهرای بنهان عبهارت     نیزو اول  ةف دوامی عبارت دوم از جملاول، ردی
 بخهش ایهن   ةسراغ گرفت. ادامه سوم  ةو کسایی جملسوم  ةاول از جمل
سوم باالی شهاهد و بازگشهت    ةدرج ةبا پیشروی به سمت نغم معموالً

اسهتاد  نوازیِ اجراشده توسه    نی ردیفدر  .شود گرفته می  به شاهد پی
در آواز بیهات اصهفهان   به نام بیهات درویهش حسهن     ای گوشه ،کسایی

 مسیر آغازی سوم است. بارزی از ةنمونکه وجود دارد 
سوم  ةبین نغمات درجچهارم با حرکت متناوب  مسیر آغازی

بر آنان و سپس تکرار سکانسهی ایهن    تأکیدو دوم باالی شاهد و 
گیهرد.   تهر شهکل مهی    پهایین  درجةحرکت روی نغمات یک و دو 

مرکزیت نسبیِ زدن  این قسمت برهم ةوجه مشخصتوان گفت  می
بر نغمات و زمانی اجرایی  اتتأکیدشاهد است، که با  ةنغم مطل 
بهه   در ادامه ملودی .شود یسر میمُسوم و دوم باالی شاهد  درجة

چههارم و پهنجم بهاالی شهاهد      درجة ةنغمات باالتر همچون نغم
 با مکهث بهر  به شاهد، در مسیر بازگشت و غالباً یابد  می گسترش

دیگهر مختصهات سهیر     بار ی شاهد،دوم باالسوم و  ةنغمات درج
دران  جامهه  ةاگرچهه گوشه  کنهد.   گوشزد می رابخش نغمگی این 

تهوان   می ،ک با چنین سیر نغمگی استملودی ةترین نمون شاخص
مُدال درآمهد آواز   ةمنطق نغمگیِ گفت این قسمت بخشی از سیر

دیگری  ملودیشدن با هر  بیات اصفهان است که قابلیت پوشانده
ردیههف تههوان در  را مههیبخههش ای از ایههن  نمونهههرا نیههز دارد. 

سوم، ردیف دوامی  ةروفی جملردیف معسوم،  ةمیرزاعبدار جمل
دوم،  ةاقبهال جمله   ابوالحسهن  اجراههای  دوم و سهوم، نیهز   ةجمل
جلیهل  سهوم،   ةبنان جمله  حسین غالم، دوم ةصبا جمللحسن اابو

 لطفی دید.محمدرضا اجرای  همة و در ،چهارم ةشهناز جمل
بهه سهمت    ملهودی پیشهروی   ةدامنه  مسیر آغازی پهنجم در 

چهارم و پهنجم بهاالی    ةشاهد به نغمات درج ةنغمات باالی نغم
 ملهودی ثری در گهردش  به شکل مؤ رسد و این نغمات میشاهد 
در  ملودیحرکت  شوند. زمانی می تأکیدو شامل  وندش میر درگی
چههارم   پهنجم یها   درجهة رونده از نغمات  پایین یحالت بخشاین 

در کی ملهودی چنین سیر  شاهد دارد. ةاهد به سمت نغمباالی ش
ای  نمونه شود. بیات شیراز دیده می ةموسیقی دستگاهی در گوش

سوم عبارت دوم و  ةردیف دوامی جملتوان در  را میبخش از این 
 مشاهده کرد.سوم  ةاجرای شهناز جملسوم و نیز 

 

 فرودی هایسیرم

 

ههایی اهاهر    عبهارت  ودر نقش عبارت یا جهز  ی فرودیسیرهام
دال درآمهد  مُه  ةیک جمله در منطقه  دادن به پایان شوند که برای می

اگرچهه در  آورنهد.   آواز بیات اصفهان اختتهام مطلهوبی را فهراهم مهی    
و سهوم   درجهة  ةشاهد، نغم ةساختار مُدال اشاره شد که نغمتوضیح 
پهنجم پهایین شهاهد در     درجهة  ةندرت نغمه  بهشاهد و  پایینِچهارم 
بیشهتر  در  کننهد،  را ایفها مهی  خاتمهه   ةنغمه های مختلف نقش  نمونه
را سوم پایین شاهد نقش خاتمهه   درجة ةنغمیا شاهد  ةنغم ها، نمونه
ایهن دو نغمهه بهه    فقه   در مسیرهای فرودی  ،به همین دلیل .دارند
دو ویژگی  مسیرهای فرودیهمة در  .اند پایانی رسم شده ةنغممنزلة 
ه در جهایی از مسهیرهای   نخسهت آنکه  اسهت:   شهدنی  مشهاهده مهم 
 ملهودی  ه معمهوالً  یا انتهای آن باشد ، وس تواند ابتدا ه که می فرودی

 گوشهزدکردنِ  ویژگهی دوم  ؛کنهد  گردش مهی دانگ  پیش ةدر محدود
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 ؛جمله است مسیرهای آغازی در فرود حرکتیِ لیِک مختصات ةدوبار
توان گفت برای هر مسیر آغازی متناار بها حرکهت    می که  به طوری
اما این بدان معنا نیست  در آن یک مسیر فرودی وجود دارد، ملودی
 ملهودی کهه گهردش    ،بها مسهیری فهرودی    ازی الزاماًهر مسیر آغ که

اجراشهده   ةاولِ نمون ةدر جملالً، مث .یابد میخاتمه  ،داردآن مشابه با 
و  شهود  میاول با مسیر آغازی اول شروع  ةتوس  جلیل شهناز، جمل

 یابد. با مسیرِ فرودی چهارم خاتمه می

 

 ___________________________________________________________   نتیجه

تهرینِ آن در   نیز انتزاعی و ترین الیه زیربنایی منزلةبه  ،نغمگیسیر 
بنهدی   پای که محدودیتِآن بیمسیری است که  ،ملودیهر  ساختارِ
ای را بهرای   مختصهات ویهژه   را الزام کند، کیملودی خاصِ به الگویِ
بر ایهن   ملودی ترِ نهای متعیّ الیهکند که  ترسیم می ملودیحرکت 

سهبب  بهه   ه موسهیقی دسهتگاهی ایهران    .شهود  اسکلت پوشانده می
کهه تهاکنون   ه سبب آنبها و  ملودیدها و از مُ رباردارابودن منبعی پُ

 صهورت نگرفتهه،   در آن سیر نغمگی موضوعای در  ردامنهپژوهش پُ
بهه  کهه   ؛موضهوع ایهن  به   برای پرداختناست بستر بسیار مناسبی 

این موضوع پی  در از موسیقی دستگاهی ای ناشناخته زوایاییقین 
برداشهتن   در ایهن نوشهتار   اناصلی مؤلف ة. دغدغشد روشن خواهد 

بررسی مفهوم سیر نغمگی در واقعیت اجرایی گامی اولیه در جهت 
 ةمنطقه  هش بهه وپهژ  ةدامنه  ،ین منظوردب بود. موسیقی دستگاهی

 ههایِ  نمونهه  بررسهی  محهدود شهد.   درآمد آواز بیات اصفهاندال مُ
و ترسیم مسیر کلهی حرکهت   مدال  ةاین منطق ردیفی و دستگاهی

تهأملی  درخور  اشتراکات ها این نمونه د کهاد ن ها نشا در آن ملودی
مُهدال   ةمنطقاین  خود در جهت تبیینانتخاب مسیر  با یکدیگر در

ی مسهیرها  ه کلهی  ةدو دسهت  تحهت  مسیرهای مشهترک این  .دارند
 ةنغمگهی منطقه   در کنار یکدیگر سهیر  ه و مسیرهای فرودی آغازی

یهک از   ههر  .دهنهد  مدال درآمد آواز بیهات اصهفهان را شهکل مهی    

را در جههت ههدف    مسیرهای آغازی حرکتهی متمهایز از دیگهری   
کنهد کهه در نهایهت بها کمهک یکهی از        گهذاری مهی   خاصی نشهانه 

و شهکل یهک جملهه بهه خهود      یابهد   مهی مسیرهای فرودی خاتمه 
 ،آیهد  نامشهان برمهی   از طور کهه  ، همانمسیرهای فرودیگیرد.  می

یک از مسیرهای  ربرند. در ه مسیرهای آغازی را به سمت فرود می
یکهی  دانگ، مختصاتِ کلیِ حرکتهی   بر بازنمودِ پیش عالوه ،فرودی

اذعهان کهرد کهه     بایهد  ،البتهه  شهود.  میاعی رهای آغازی تدمسیاز 
کنار هم قرارگرفتن مسیرهای آغازی و فرودی بهرای ایجهاد    هنگام

ها الزامی نیست و به طهور   ابه حرکتی آنجه تشو هیچ به ،یک جمله
 فرودی قابلیت ترکیب دارد.آغازی با هر مسیر  بالقوه هر مسیر
آشهکارتر   آنجا اهمیت مفهوم سیر نغمگیباید گفت در پایان 
تمهایز مهدهایی بها     چگونگیِ مبحث جالب و مهمِکه  خواهد شد

بهر ایهن    گشهوده شهود.  اشل صوتی و نقش نغمات بسیار مشهابه  
سهیر   بهه بررسهی   پهژوهش ایهن   ةادامه جای آن است در  اساس،
 ،گاه، چکاوکِ همایون مخالفِ سه ی مانندی مُدالها منطقهنغمگی 

ایهن   ار نزدیکهی بها  تشابهات بسهی زیرا  ،وشتری پرداخته شودش و
سهیر   بدین امیهد کهه نقهشِ    .یکدیگر دارند بانیز مدال و  ةمنطق
 د.شو مدال دیگر مشخص ةآن از منطق هر یک در تمایز مگیِنغ

 

 ها نوشت پی

مقام »کردن سیر از مقالة آرش محافظ با نام  پوش . اصطال  ملودی1
دلکش، نگاهی تطبیقی به مفهوم و خصوصیات مقام در موسیقی 

 وام گرفته شده است.« دستگاهی ایران
. سابقة حضور مفهوم سیر در موسیقی کالسیک ترکیه به حدود قرن 2

برای توضیح آن به کمی بعدتر « سیر»هفدهم میالدی و استفاده از واژة 
؛ 98: 1383سیگنل،  ←رسد. برای نقش سیر در ساختمان مقام  می

 :Aydimir, 2010؛ 113ه110؛ محافظ، : 1۵1ه 1۴۵، 1386فلدمن، 

 .,Feldman 258-255 :1996؛ Signell, 1977: 50-61؛ 9/26
3. seyir 

های مورد استفاده در این پژوهش در فهرست  . مناب  صوتی نمونه۴
های مختلف اجرا  ها در تونالیته ارجاعات آورده شده است. اگرچه این نمونه

اند، در اینجا، برای سهولت مقایسه، نمودار سیر نغمگی همة  یا نگارش شده
 م شده است.ها در اصفهان سل رس آن
. روند کامل اجرای مراحل پژوهش در رسالة کارشناسی ارشد مؤلف ۵

 .139۴چالش،  ←قابل دسترس است 

گرفته از تئوری محمدرضا لطفی در مورد موسیقی  دانگ وام . مفهوم پیش6
دانگ الزاماً  تا(. در این تئوری، پیشلطفی: بی ←دستگاهی ایران است )

تواند یک نغمه، یک  شود، بلکه می ای به وسعت یک دانگ را شامل نمی گستره
توان گفت مفهوم دانگ  کورد یا پنتاکورد، پیش از نغمة شاهد باشد. می تری

برای توضیح و تبیین موسیقی دستگاهی ایران اگرچه بسیار راهگشا بوده و 
گوی واقعیت اجرایی آن نیست. بنابراین،  پاسخ هست، در مواردی نیز

دانگ یا فاصلة ساختاری  کارگرفتنِ مفاهیم تئوریک دیگر همچون پیش به
گیری یک تئوری جام  مفید واق  گردند )برای  تواند در کمک به شکل می

 (.1۵2: 1383مسعودیه،  ←فاصلة ساختاری 
های  روایت ( به تفاوت نغمة خاتمه در۴8: 1387. هومان اسعدی )7

مختلف از آواز بیات اصفهان و نیز مبحث جالب تأثیر نغمة خاتمه در 
 های مختلف پرداخته است. انتساب این آواز به دستگاه

از بین دو نمونة موجود از ردیف آوازی استاد دوامی، در این پژوهش . 8
شده به دست فرامرز پایور استفاده شده، بدین دلیل که  از نمونة آوانگاری

تری  به صورت مفصل  نطقة مُدال درآمد آواز بیات اصفهان در این نمونهم
 روایت شده است.
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در یقیتطب مطالعة :مُدال یها روشنهیسا ،(1387) هومان ،یاسعد  

 .۵7ه ۴7: ۴1، ماهور یقیموس نامة فصل اصفهان،  اتیب آواز ساختار

 (، بنیادهای نظری موسیقی کالسهیک ایهران:  1382هومان ) عدی،اس

 ۴3: 22، ماهور یقیموس نامة فصلای چندمُدی،  دستگاه به عنوان مجموعه

 .۵6ه

 یقیموسه  یآوازهها  و ها دستگاه با ییآشناتا(،  ابوالحسن )بی اقبال آذر،
تههران، سهی    ، مؤسسة فرهنگی هنهری آوای مهربهانی،  اصفهان آواز ،یرانیا

 دی.

، تهار  سهه  و تهار  یبهرا  رزاعبهدار یم فیه رد(، 138۵برومند، نهورعلی ) 

 دی. مؤسسة فرهنگی هنری ماهور، تهران، سی

 .107، شمارة سبز برگ ییویدرا برنامةتا(،  حسین )بی بنان، غالم

عنوان مفهوم موسیقی شناختی، ترجمهة   (، مُد به1382هارولد ) ورز،پا

 .1۴۴ه  121: 22، ماهور یقیموس نامة فصلعلی پاپلی یزدی، 

 رزایه م فیه رد :رانیه ا یدستگاه یقیموس(، 1380داریوش ) پیرنیاکان،
ور، ، مؤسسهة فرهنگهی هنهری مهاه    یشههناز  اکبهر  یعل تیروا به ینقلیحس

 تهران.

(، مفههوم سهیر نغمگهی در موسهیقی دسهتگاهی      139۴چالش، مریم )

ایران، مطالعة موردی درآمد آواز بیات اصهفهان، رسهالة کارشناسهی ارشهد،     

 .نشده منتشر هنر، دانشگاه ،یقیموس دانشکدة

 یهها  یناروشهن  و هها  یکاسهت  بهه  ینگهاه  ،(1386) محسهن  ان،یحجار

 یقیموسه  یشناسه فرهنگ گاهنامة ،(اول بخش) یمراغ عبدالقادر یکیتئور
    .2۴ه 2: ۴ ،رانیا

بنهدی موسهیقی    های تکامل صهورت  (، زمینه138۵محسن ) جاریان،ح

    .27ه 2: 2، رانیا یقیموس یشناس فرهنگگاهنامة  دستگاهی ایران،

 فرهنهگ  در ییقایموسه  مقولهة  چند حیتوض ،(تا یب) محسن حجاریان،
 ، منتشر نشده.یاسالم

 تیه روا بهه  ررزاعبهدا یم تهار  سهه  و تهار  فیرد(، 1370)ژان  دورینگ،
 ، سروش، تهران.برومند ینورعل

(، چهارگاه در موسیقی کالسهیک ترکهی: تهاریخ در    1392رایت، اُئن )

 .38ه 9: ۵9 ،ماهور یقیموس نامة فصلبرابر تئوری، ترجمة سعید کردمافی، 

 ة(، روش اجرایهی مکهام ترکهی معاصهر، ترجمه     1383سیگنل، کارل )

 .110ه 91: 2۵، ماهور یقیموس نامة فصل نه،یچوب یناتال

 .13، شمارة سبز برگ ییویرا برنامة ،(تا یب) شهناز، جلیل

، مؤسسة فرهنگی یقلنیحس رزایم فیرد(، 1382اکبر ) شهنازی، علی

 هنری ماهور، تهران، نوار کاست.

، منتشهر  اصهفهان  اتیه ب آواز یخصوصه  ضهب   تا(، صبا، ابوالحسن )بی

 نشده.

، نگرشهی نهو بهه تئهوری موسهیقی ابرانهی      (، 1372طالیی، داریهوش ) 

 مؤسسة فرهنگی هنری ماهور، تهران.

 ترجمهة  م،یتقسه  گسترش ة(، مناب  عثمانی دربار1386فلدمن، والتر )

 .170ه 1۴1: 37، ماهور یقیموس نامة فصل ،یفاطم ساسان

 .166، شمارة سبز برگ ییویراد برنامة ،(تا کسایی، حسن )بی

، مؤسسهة  ینه  یاجرا با یرانیا یقیموس فیرد(، 1387یی، حسن )کسا

 دی. فرهنگی هنری آوای باربد، تهران، سی

، مؤسسهة فرهنگهی هنهری آوای    دیب ةیگر(، 138۴لطفی، محمدرضا )

 شیدا، تهران، سی دی.

 یدسهتگاه  یقیموسه  شناخت ییویراد برنامةتا(،  لطفی، محمدرضا )بی
 .9، برنامة شمارة رانیا

(، مقهام دلکهش، نگهاهی تطبیقهی بهه مفههوم و       1390آرش )محافظ، 

، مهاهور  یقیموسه  نامهة  فصلخصوصیات مقام در موسیقی دستگاهی ایران، 

 .1۵0ه 1۴2: ۵3

 ، سروش، تهران.یکولوژیاتنوموز یمبان(، 1383مسعودیه، محمدتقی )

، انجمهن  یرانیا یقیموس دستگاه هفت فیرد(، 1372معروفی، موسی )

 ران.موسیقی ایران، ته

 بها  یرانه یا یقیموسه  دسهتگاه  هفهت  فیه رد(، 1389معروفی، موسی )
 .ید یس تهران، ماهور، یهنر یفرهنگ ة، مؤسسافزا رو  مانیسل یاجرا

، رانیه ا یقیموسه  یسهاختار  و ینظهر  یمبهان  ،(1386) مؤلفهان  ئتیه

 انداز، تهران. چشم
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